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RijnlandRoute en Duivenvoordecorridor
RijnlandRoute
De kogel is door de kerk, maar wel de verkeerde kogel door de
verkeerde kerk.
Op 27 januari 2016 besliste de Raad van State dat alle beroepen
tegen de RijnlandRoute geen hout snijden en dat de provincie door
mag gaan met de plannen voor het aanleggen van deze snelweg. Er
zal dus een weg aangelegd worden waar de inwoners van
Voorschoten niets aan hebben, maar die ons wel € 1000 per
huishouden kost. Dank u wel provincie, dank u wel Raad van State.
Nu moeten we ons verlies nemen en niet gaan zitten griepen, maar
toch vinden we dat de Raad van State wel heel weinig begrip heeft
getoond voor schade aan natuur en milieu en heel veel begrip voor
de hoogst denkbare groeiscenario's voor de automobiliteit. En dat
kost ook nog eens één miljard.
Nu is er nog een winstpunt te scoren, waar de voorzitter van de
Stichting Behoud Rijnland, Wim ter Keurs, bij Provinciale Staten
voor heeft gepleit: begin met de verbreding van de Lammebrug over
de Vliet en niet met de aanleg van de boortunnel. Dan wordt het
knelpunt Lammeschansplein met voorrang aangepakt. Ook de
ondernemers uit Voorschoten en Leiden pleiten daarvoor. Dan
hebben ook de inwoners van Voorschoten wat minder ergernis en
wachttijd op de Voorschoterweg.
Duivenvoordecorridor
Aan de andere kant van ons dorp ligt de Duivenvoordecorridor. Daar
kunnen we een dikke plus voor natuur en milieu scoren als beide
gemeenten, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten, hun
ambitieuze bouwplannen temperen. Aan de gemeente Voorschoten
hebben we, namens de groep van twaalf organisaties die zich
inzetten voor het behoud van de Duivenvoordecorridor, een notitie
overhandigd, waarin wij alternatieven aandragen om de bouw van
woningen in Roosenhorst (zeg maar het terrein van het voormalige
tuincentrum de Gieters) te voorkomen.
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Ook aan Leidschendamse kant zijn alternatieve plannen aan de
gemeente voorgelegd. In de gemeenteraad van Voorschoten is de
aandacht voor dit vraagstuk vol op de agenda gekomen en heeft D66
aangekondigd met een alomvattend plan te komen voor de
bouwplannen in de Duivenvoordecorridor.
Wij richten ons tot alle partijen in de gemeenteraad en vinden dat
hier Voorschotenbreed moet worden gehandeld: houd de
Duivenvoordecorridor aan de zuidkant van ons dorp open en
gevrijwaard van woningbouw. Investeer niet in steen, maar in groen.
Er zijn in onze notitie voldoende opties aangedragen om het
financiële tekort op de aankoop van de kassen elders te
compenseren.
Trouwens, leden van de raad: mag een groene Duivenvoordecorridor
ook iets kosten? Daar hebben de burgers van Voorschoten meer
belang bij dan bij een geboorde tunnel waarvan wij geen gebruik
kunnen maken.
Stan Dessens
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Standpunt OGLV t.a.v. herontwikkeling Beresteijn
OGLV realiseert zich dat nieuwe gebruiksmogelijkheden van
Beresteijn voor Amvest essentieel zijn om tot een verantwoorde
exploitatie van de buitenplaats te komen. De huidige situatie van de
buitenplaats vraagt dringend om ingrepen in het gebouwde gedeelte
en in het bij de buitenplaats behorende park.
Voor onze vereniging is het cruciaal dat het hoofdhuis en het
voorterrein van de buitenplaats in oude glorie worden hersteld, dat
het park achter het hoofdhuis in oude staat wordt hersteld en dat
het onderhoud weer op het gewenste peil wordt gebracht.
Op alle bovengenoemde elementen voldoet het ontwikkelingsplan
van Amvest: het hoofdhuis en het voorterrein worden gerestaureerd,
zodat het aanzicht van de buitenplaats weer volledig tot zijn recht
komt. Aan het inwendige van het gebouw is weinig historische
context meer te onderkennen. Op het huidige bouwvlak staan veel
opstallen die het behouden niet waard zijn, mogelijk met
uitzondering van de voormalige kapel. Het zou waardevol zijn als
daar een nieuwe bestemming voor gevonden kan worden. De nieuw
voorziene opstallen moeten grosso modo binnen het bouwvlak
blijven en dat is het geval. Door de grondgebonden woningen wordt
de bebouwing aan de kant van de Benvenutolaan op aanvaardbare
wijze vormgegeven.
De plannen voor het herstel van het park spreken ons aan omdat ze
de historische context laten herleven en teruggrijpen op de oude
waardevolle elementen. Het voorgestelde herstelplan heeft onze
instemming en wij waarderen het zeer dat het park wordt
opengesteld voor de Voorschotense bevolking.
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De uitgang aan de Mozartlijn lijkt ons de meeste realistische optie
en kan zonder afbreuk te doen aan het park worden verwezenlijkt
op de voorgestelde plek. Het additionele in- en uitgaande verkeer
lijkt geen onoverkomelijke verkeerstoename op de Mozartlaan tot
gevolg te hebben.
Als met al kunnen wij ons vinden in de plannen van Amvest. Wel
vinden wij het belangrijk dat een en ander goed wordt vastgelegd.
Noot redactie:

B&W heeft op 7 januari jl. besloten de commissie Wonen, Ruimte en
Groen het voorstel te doen om de inhoudelijke bespreking van het
Startdocument bestemmingsplan herontwikkeling Beresteijn uit te
stellen. De komende weken worden benut om met Amvest en enkele
omwonenden de voorstellen op inhoud en gewenst detailniveau te
bespreken.
Fietsparkeerplaatsen bij station
De gemeente heeft de uitbreiding van de autoparkeerplaatsen
zonder vertraging kunnen uitvoeren omdat deze op gemeentegrond
plaatsvond. De strook waar nu de fietsen staan en waar de
uitbreiding moet plaatsvinden, is eigendom van ProRail. De
gemeente, en met name de wethouder, heeft al diverse verzoeken
bij ProRail ingediend om snel met de geplande werkzaamheden te
beginnen zodat ook fietsers genoeg ruimte krijgen om hun fiets te
parkeren. Echter, ProRail gaat pas medio juni beginnen met de
voorbereiding hiervan. Het aantal plaatsen wordt dan verdubbeld.
OGLV heeft een brief aan ProRail gestuurd met
het dringende verzoek om zo snel mogelijk
met de uitbreiding van de fietsparkeerplaatsen
te beginnen, zeker met beter weer in het
vooruitzicht waardoor meer gefietst gaat
worden.
De gemeente heeft inmiddels een aantal
parkeerplaatsen voor auto’s ingericht als
tijdelijke uitbreiding van de parkeerplaatsen,
maar daar kunnen geen fietsen worden
vastgezet.
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Agenda van de algemene ledenvergadering op woensdag 6 april vanaf
20.00 uur in de Bibliotheek Voorschoten, Wijngaardenlaan 4, met
aansluitend een lezing over de historie van Voorschoten.
Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie/thee.

1. Opening en agenda
2. Mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 25 maart 2015 *)
4. Jaarverslag 2015
5. Financiële verantwoording 2015
6. Verslag kascommissie 2015
7. Decharge van het bestuur voor het financiële beheer 2015
8. Benoeming kascommissie 2016
9. Begroting 2016
10. Samenstelling van het bestuur
Aftreden van Yvonne Lampe en benoeming van Henny van der Klis
11. Rondvraag en sluiting
PAUZE
Tijdens de pauze wordt koffie/thee/geserveerd.
Vanaf 21.15 uur lezing met als titel De rijke archieven van Voorschoten
door drs. Carla de Glopper-Zuiderland, gemeentearchivaris, waarna een
drankje ter afsluiting.

*) Dit verslag staat in de Nieuwsbrief van juni 2015, die u op de startpagina
van onze website vindt in de linkerkolom onder het kopje Nieuwsbrieven:
www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.

Programma na afloop ledenvergadering
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Carla de Glopper-Zuiderland, gemeentearchivaris van Wassenaar en
Voorschoten, zal een presentatie geven over de historie van
Voorschoten met als titel De rijke archieven van Voorschoten.
Mevrouw De Glopper zal vertellen over de interessante archieven
die in het gemeentearchief van Voorschoten worden bewaard. Aan
de hand van een PowerPointpresentatie zal ze ons documenten en
fotomateriaal uit de diverse archieven tonen en deze koppelen aan
allerlei aspecten van de historie van Voorschoten, zoals de Blauwe
Tram, de uitbreidingen met nieuwe wijken, de Zilverfabriek,
karakteristieke gebouwen, etc.
Kortom, het is een bijeenkomst die u niet mag missen want de
historie van Voorschoten is een boeiend onderwerp waar mevrouw
De Glopper met verve over kan vertellen en waarvan zij foto’s en
archiefmateriaal zal laten zien.

Het oude station, ca. 1946

Jaarverslag 2015
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Algemeen
In het verslagjaar passeerde een groot aantal uiteenlopende
onderwerpen de bestuurstafel. Zo begroetten we de nieuwe
Bomenroute, bespraken we de plannen voor een nieuw jeugdbeleid
van de vereniging, maakten we ons zorgen over de ongunstige
ontwikkelingen in de Duivenvoordecorridor, zochten we naar de
invulling van een komende bestuursvacature en werden we
teleurgesteld door het uitblijven van een uitspraak van de Raad van
State op ons beroep tegen het Provinciaal Inpassingsplan
RijnlandRoute. Mooie, hoopgevende nieuwe ontwikkelingen en
tegenvallers wisselden elkaar af. Tegen het einde van het jaar
evalueerden we onze werkzaamheden als bestuur. Conclusie was
onder meer dat het nodig blijft om als vereniging actief te blijven
volgen wat er in en om Voorschoten aan ontwikkelingen bezig of
komende is op het gebied van erfgoed, natuur en leefbaarheid. Hoe
eerder we in bestuurlijke en politieke processen onze opvattingen
kenbaar maken, des te groter is de kans dat er met onze wensen
rekening wordt gehouden. Een proactieve opstelling van het bestuur
is vaak nodig om tijdig te kunnen inspelen op belangrijke
ontwikkelingen die de doelstellingen van onze vereniging direct
raken. In het verslagjaar is daarom veel tijd, vooral van onze
voorzitter, gaan zitten in het leggen en onderhouden van contacten
met het college van B&W, met de politieke partijen in de
gemeenteraad en met andere organisaties met welke we in
bepaalde dossiers samenwerking hebben gezocht.
In de ALV van 24 maart 2015 traden drie nieuwe leden tot het
bestuur toe: Emile de Haas als penningmeester, Jan-Willem Sentrop
als secretaris en Bart van Oirsouw voor de portefeuille Open
Monumentendag.
Ledental vereniging
De ontwikkeling van het aantal leden gaf in 2015 een kleine
vermindering te zien: van 928 leden eind 2014 daalden we licht naar
918 leden eind 2015. Tegenover 30 nieuwe aanmeldingen stonden 40
beëindigingen: 10 in verband met ouderdom/overlijden, 7 in
verband met verhuizing naar elders, 3 in verband met bezwaren
tegen het beleid en 13 leden moesten wegens wanbetaling worden
geroyeerd. De overige opzeggingen vonden plaats om persoonlijke
redenen of zonder opgave van redenen. In het aantal leden zijn 20
leden voor het leven inbegrepen.
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Overleg met het gemeentebestuur
In februari heeft de vereniging overleg gevoerd met het college van
B&W. Belangrijk punt in onze inbreng was de nadruk op
burgerparticipatie, iets waar de gemeente in woorden ook veel
belang aan hecht, maar waar het in de praktijk nogal eens aan
schort. Wij bepleitten dat bij belangrijke ontwikkelingen van meet
af aan in een open dialoog met de bevolking, en dus ook met onze
vereniging, overlegd wordt. Inmiddels heeft de gemeente een Nota
samenspraak en inspraak opgesteld als leidraad om de burgers meer
te betrekken in het planvormingsproces.
In het wethoudersoverleg in juni kwamen vooral de ontwikkelingen
in de Duivenvoordecorridor aan de orde. Naar aanleiding hiervan is
de vereniging tot het oordeel gekomen dat naast het bestuurlijk
overleg met de gemeente ook een meer actiegerichte strategie
moet worden gevolgd.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In het verslagjaar werd Voorschoten aan twee kanten bedreigd door
onwenselijke ontwikkelingen. Aan de noordzijde, in het open
weidegebied tussen Leiden en Voorschoten, dreigt door de aanleg
van de RijnlandRoute een waardevol natuurgebied te worden
opgeofferd aan de belangen van het autoverkeer tussen A4 en A44.
Aan de zuidzijde, in de zogeheten Duivenvoordecorridor tussen
Leidschendam-Voorburg en Voorschoten, dreigt de ontwikkeling
‘van glas naar gras’ ondergeschikt te worden gemaakt aan het
belang van een sluitende grondexploitatie in de beide betrokken
gemeenten.
De voorgenomen aanleg van de RijnlandRoute in een geboorde
tunnel onder Voorschoten leidde eind 2014 tot besluiten van Rijk en
provincie om die aanleg mogelijk te maken. In het kader van de
Crisis- en herstelwet was tegen deze besluiten slechts in één
instantie beroep mogelijk: bij de afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State. Onze vereniging heeft beroep ingesteld tegen de
vaststelling van het provinciaal inpassingsplan door Provinciale
Staten van Zuid-Holland. Door dat plan wordt de aanleg van het
weggedeelte tussen de beide nieuwe aansluitingen op de A4 en A44
mogelijk gemaakt. We hebben in ons beroepschrift, in onze reactie
op het verweerschrift van de provincie en tijdens de zitting op 1-2
oktober 2015 betoogd dat de RijnlandRoute er niet zou moeten
komen.
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Nut en noodzaak zijn onvoldoende aangetoond, de provincie heeft
zich gebaseerd op verouderde en niet realistische verkeersprognoses
en vanuit het oogpunt van natuur en landschap bestaan tal van
bezwaren: aantasting van de natuurlijke bufferzone tussen de
stedelijke agglomeraties van Leiden en Den Haag, verstoring van de
habitat van talrijke weidevogels en andere dieren, strijd met het
nee-tenzijprincipe van de provincie en onvoldoende ‘harde’
compensatie voor aangetaste natuur. In het verslagjaar verlengde de
Raad van State tweemaal de termijn voor het doen van uitspraak,
zodat we zonder duidelijkheid het jaar uitgingen. Inmiddels heeft
de Raad van State op 27 januari 2016 ons beroep ongegrond
verklaard. Geen van onze argumenten is van zodanig gewicht
geoordeeld, dat de provincie Zuid-Holland niet in redelijkheid heeft
kunnen besluiten tot de aanleg van de RijnlandRoute via het tracé
tussen Voorschoten en Leiden. Het bestuur is uiteraard zeer
teleurgesteld over deze uitkomst van de lange beroepsprocedure en
het jarenlange en brede maatschappelijke verzet tegen deze
onwenselijke aantasting van een waardevol natuurgebied.
Verder ondersteunden we het beroep van de Stichting Behoud Stad,
Natuur en Landschap Rijnland, waarmee we in het bewonersgroepen
overleg nauw hebben samengewerkt. Diverse groepen die beroep
instelden, hadden daarvoor, behalve met de gezamenlijke
argumenten, in de meeste gevallen ook te maken met bijzondere
aspecten van bereikbaarheid, geluid, luchtvervuiling e.d., die
buiten de scope van ons beroep vielen. Onze vereniging was daarin
geen belanghebbende in de zin van de wet. Ook al deze beroepen
zijn, met uitzondering van een juridisch-technisch punt uit één
beroep, ongegrond verklaard.
In de Duivenvoordecorridor tussen Voorschoten en Leidschendam
dreigt het doel van het ruimtelijk beleid, ‘van glas naar gras’, door
grote tekorten op de grondexploitatie van beide betrokken
gemeenten steeds verder uit beeld te raken. De standaardreactie is
dan om door extra woningbouw alsnog tot een sluitende
grondexploitatie te komen. Dat beeld doet zich in zeer sterke mate
voor aan de Leidschendamse kant, waar een grote nieuwbouwwijk is
gepland, maar ook in Voorschoten bestaan plannen voor een wijk,
Roosenhorst, in het groene gebied tussen Veurseweg en Vliet. Vanuit
de vereniging is het initiatief genomen om gelijkgestemde partijen
te mobiliseren om gezamenlijk tot actie te komen.
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Dit heeft ertoe geleid dat twaalf organisaties uit de regio zich
achter ons initiatief hebben geschaard. Op 25 september 2015
verscheen een gezamenlijk persbericht van deze organisaties waarin
de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg werden
opgeroepen hun opgehoogde woningbouwplannen te laten varen en
serieuze alternatieven te onderzoeken voor de huidige
woningbouwplannen. Op 4 december 2015 is een brief gezonden aan
de colleges van GS en PS van de provincie Zuid-Holland, waarin is
opgeroepen vast te houden aan het eerder geformuleerde ruimtelijk
beleid van de provincie. De planologiecommissie van onze
vereniging inventariseert momenteel vervangende bouwlocaties
binnen de bebouwde kom van Voorschoten, zodat er niet of minder
gebouwd hoeft te worden in het Voorschotense deel van de
Duivenvoordecorridor.
Commissie Planologie
De commissie Planologie hield zich in het verslagjaar bezig met een
groot aantal zaken op het gebied van de ruimtelijke ontwikkelingen
in en rond Voorschoten. De Duivenvoordecorridor en de
RijnlandRoute werden in het voorgaande al besproken.
Beresteijn
De commissie heeft overleg gehad met de projectontwikkelaar
Amvest en was aanwezig bij de presentatie van de plannen in het
Cultureel Centrum. Momenteel bereidt de gemeente een
bestemmingsplanwijziging voor. De commissie zal zich na de
tervisielegging beraden of hierop zal worden gereageerd.
Tijdelijke bestemmingen
De commissie heeft met de gemeente overlegd of het mogelijk is
om braakliggende terreintjes tijdelijk een andere bestemming te
geven. Gedacht kan worden aan gebruik als speelveldje, moestuin,
bloementuin, recreatieve voorziening e.d. De gemeente heeft
hiervoor een locatie voorgedragen die nog onderwerp van studie is
en die nu ook betrokken wordt bij de problematiek van de
Duivenvoordecorridor.

Jaarverslag
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Beheer openbaar groen
De gemeente heeft gevraagd of OGLV hierin wil meedenken.
Inmiddels is een kleine groep samengesteld die overlegt met de
afdeling Groenbeheer van de gemeente. Een notitie is opgesteld
waarin wij onze visie geven. Deze wordt ambtelijk verder geleid
naar het college van B&W. De notitie bevat principiële en praktische
voorstellen om het groen dichter bij de bewoners te brengen.
P&R stationslocatie Voorschoten
Er is overleg gevoerd met omwonenden die bezwaar hadden tegen
de door de gemeente voorgestane uitvoering. Inmiddels is de
uitbreiding van de parkeervoorzieningen en de herinrichting van het
Stationsplein gereed. Een uitbreiding van de fietsenstalling kon nog
niet worden gerealiseerd; de beoogde strook grond is eigendom van
ProRail en de ambtelijke molens in die organisatie malen zeer traag.
Pas in juni 2016 zal een begin worden gemaakt met de
voorbereiding.
Vlietwijk
Een kleine delegatie van de commissie heeft een bewonersoverleg
over de speelplaats aan de Van der Waalslaan bijgewoond. De grote
grief van de bewoners is het gebrek aan samenspraak tussen
bewoners en gemeente. Wij hebben geadviseerd en het onderwerp
ingebracht in het wethoudersoverleg. Inmiddels heeft het college
van B&W meer duidelijkheid verschaft en de bevolking intensief
betrokken bij de invulling van het middenterrein aan de Van der
Waalslaan.
Taskforce winkelleegstand
Vanuit de commissie is een notitie gemaakt over de ontwikkeling
van het centrum als winkel- en verblijfsgebied. De notitie bevat een
groot aantal voorstellen. De auteur van de notitie is toegetreden als
lid van de klankbordgroep.
Bomenroute
De herziene versie van de Bomenroute uit 1990 kwam gereed en
werd tijdens de ALV 2015 gepresenteerd. De leden ontvingen een
exemplaar thuisbezorgd. Op de Boomfeestdag zijn tweehonderd
exemplaren uitgereikt aan de leerlingen van groep 8 van de
basisscholen in Voorschoten.

Jaarverslag
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Open Monumentendag
Op 12 september 2015 vond Open Monumentendag plaats met als
thema: ‘Kunst en ambacht’. Onze vereniging verzorgde opnieuw de
organisatie in Voorschoten, met de inzet van tientallen vrijwilligers.
Ditmaal hadden 23 monumenten hun deuren voor het publiek
geopend, waaronder vijf ‘nieuwe’ monumenten: Theehuis Jansland,
Gemaal de Vereeniging, de kerk Het Kruispunt, boerderij
Nooitgedacht en als hoogtepunt de Zilverfabriek. De belangstelling
was ongekend groot; we registreerden een record aantal van ca.
tienduizend bezoekers. In verband met het thema had ook de
antiekrestauratie van Jan Berghuis een open dag.
Informatie over alle opengestelde monumenten was voor het eerst
op de website van de vereniging geplaatst. Verder is, in
samenwerking met de gemeente, een kaartje uitgebracht waarop
alle opengestelde monumenten overzichtelijk waren aangegeven.
De gemeente heeft als dank voor de vrijwilligers een ontvangst in de
raadszaal georganiseerd, gevolgd door een rondleiding door het
Burgemeester Berkhoutpark. Medewerkers van de afdeling
Groenbeheer gaven uitleg over de aanleg, de renovatie en de
verschillende bomen, struiken en planten.
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseerde ook in het verslagjaar weer
een aantal excursies voor onze leden:
• excursie door park en tuinen van Beresteijn en Berbice (in
samenwerking met Stichting Zuid-Hollands Landschap);
• bomenwandeling door het vernieuwde Burgemeester
Berkhoutpark;
• rondleiding langs de kunstcollectie van Rattan Chadha in de
voormalige Zilverfabriek;
• bezoek aan de oude Sterrewacht in Leiden.
Voor deze excursies was veel belangstelling en de deelnemers
reageerden erg positief.
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Door vrije nieuwsgaring van het Witte Weekblad werd een artikel
gepubliceerd waarin de excursie naar de kunstcollectie in de
Zilverfabriek werd aangekondigd, maar zonder de vermelding dat
alleen OGLV-leden voor deelname in aanmerking kwamen. Dat
leidde tot vele tientallen aanmeldingen van niet-leden die allen
teleurgesteld moesten worden. Een computerprobleem leidde er
verder toe dat enkele aanmeldingen van leden voor deze excursie
niet ontvangen zijn door de begeleidende dames. Deze leden
hebben de garantie gekregen dat zij aan de eerstvolgende excursie
naar de kunstcollectie zeker kunnen deelnemen.
Nieuwsbrief en website
In het verslagjaar verscheen viermaal een Nieuwsbrief, waarin een
weerslag is te vinden van de activiteiten van de vereniging. Zowel
de bestuurlijke aangelegenheden als de excursies voor de leden
vonden daarin een plaats. Regelmatig wordt ook plaats ingeruimd
voor een inhoudelijk artikel over een Voorschotense kwestie of een
bijzonder persoon uit de geschiedenis van ons dorp.
Daarnaast trachten we ook via de website het contact met onze
leden en andere belangstellenden te onderhouden door meer
informatie op de website te plaatsen. In het verslagjaar is duidelijk
geworden dat onze site daarvoor voldoende ruimte biedt. Ook het
meer interactief maken van de website is in het bestuur besproken.
Wij gaan de wenselijkheid en de mogelijkheden hiervan nader
onderzoeken.
Wel hebben we getracht het e-mailverkeer meer te stroomlijnen
door de verschillende e-mailadressen waarover de vereniging
beschikt, steeds in de Nieuwsbrief te publiceren. Door gerichte
adressering komt een vraag of opmerking sneller bij de juiste
persoon terecht en wordt de vragensteller sneller bediend.
Jeugdbeleid
Al geruime tijd leeft bij het bestuur de wens ook de jeugd van
Voorschoten meer te betrekken bij de geschiedenis en het erfgoed
van Voorschoten. Wij zijn daarom zeer verheugd dat Linda Driesenvan der Male, cultuurhistoricus, een startnotitie over dit onderwerp
heeft geschreven en deze in een bestuursvergadering heeft
toegelicht.
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Haar ideeën omvatten een speciale website voor de jeugd
(eventueel ook een Facebookpagina), een e-book met verhalen over
Voorschoten, een fotowedstrijd voor de jeugd en een speurtocht.
Doelgroep vormen de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Het
idee is om lesmateriaal te ontwikkelen dat in het
geschiedenisonderwijs kan worden ingepast. Linda werkt haar
ideeën, die bij het bestuur een enthousiast onthaal hebben
gevonden, nu verder uit. Helaas is het nog niet mogelijk gebleken
een commissie Jeugdbeleid samen te stellen die Linda kan bijstaan.
Bij de verdere ontwikkeling van dit initiatief zal zo veel mogelijk
aansluiting worden gezocht met andere relevante organisaties, zoals
het Museum Voorschoten en de bibliotheek, die zich eveneens op de
schooljeugd als doelgroep richten. Verder zal zo veel mogelijk
worden aangehaakt bij de plannen voor het ontwikkelen van een
canon van Voorschoten, waartoe het Lokaal Erfgoed Platform heeft
besloten. De canon en het jeugdbeleid trachten dezelfde materie
inzichtelijk te maken, maar ieder voor een andere doelgroep en met
eigen middelen.
Samenwerking met het Museum Voorschoten
In het verslagjaar heeft bij verschillende gelegenheden overleg
plaatsgevonden met het bestuur van het Museum Voorschoten (MV).
Onze vereniging en het MV trachten beide met eigen activiteiten de
belangstelling voor Voorschoten en haar historie levend te houden;
wij door bijeenkomsten en publicaties, het MV door het organiseren
van tentoonstellingen over aspecten uit de geschiedenis van
Voorschoten. Succesvolle voorbeelden van deze laatste waren de
tentoonstellingen over de kostscholen in Voorschoten en over Van
Kempen en Begeer. Het MV denkt verder over het ontwikkelen van
een tijdslijn van Voorschoten ten behoeve van de museale
presentatie. Dat geeft weer raakvlakken met de canon en met ons
jeugdbeleid. Contact daarover, met behoud van ieders eigen
invalshoek en verantwoordelijkheid, is voor beide partijen nuttig.
Bij het bestuur van het MV bestond de wens de bestuurlijke band
met onze vereniging, die het recht heeft om een lid in het bestuur
van het museum te benoemen, losser te maken door deze situatie te
beëindigen. Het bestuur van onze vereniging heeft hiermee
ingestemd.
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Samenstelling bestuur en commissies per 31 december 2015
Bestuur
Stan Dessens, voorzitter
Jan-Willem Sentrop, secretaris
Emile de Haas, penningmeester
Yvonne Lampe, Karel de Beer en Bart van Oirsouw, leden
Aspirant-bestuurslid: Henny van der Klis
Commissie Planologie
Stan Dessens, Roel Lanting, Henk Bergman, Peter Dordregter, Ronald
de Heer, Ad van Noort
Activiteitencommissie
Henny van der Klis, Fietje Cramer, Addy van de Lint, Liesbeth
Sentrop
Redactiecommissie Nieuwsbrief
Yvonne Lampe, Reinier van ’t Zelfde, Marjolein Altena en Margreetje
Kist
Website
Yvonne Lampe
Ledenadministratie
Ton de Jong
Comité Open Monumentendag
Bart van Oirsouw, Hetty de Vrijer, Remmelt Kruizinga
Jeugd
Linda Driesen
Adviseur
Jan Sloof
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Balans per 31-12-2015
12/31/15

12/31/14

ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

-0

-0

Materiële vlottende activa
Voorraad boeken "Begeerlijk Berbice" (*1)
Debiteuren
Te ontvangen i.v.m. verkoop boeken
St. Ds. H.P. Fortgens en Mr. S. Kloostermanfonds
Geldmiddelen
ING (NL87 INGB 0002 3073 45)
ING spaarrekening (bijzondere projecten)
Roparco
Boekenfonds
Totaal

6.083
-0

240
425

6.822
5.000
7.895
-

5.607

19.718

21.859

14.718
5.000

14.115

-

7.843
1.661

PASSIVA
Vermogen
Reserves (*3)
Bestemingsreserve bijzondere projecten (*2)
Fonds bestemming opbrengst "Begeerlijk Berbice" (*1)
Voorzieningen
Totaal

7.744
19.718

21.859

(*1) De voorraad boeken, samen met een aandeel in de opbrengst daarvan, is per
31-12-2015 overgedragen aan de Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische
Buitenplaatsen.
(*2) Het aandeel van de vereniging in de opbrengst van het boek "Begeerlijk
Berbice" is toegevoegd aan de bestemmingsreserve, ten behoeve van
uitgaven/projecten gerelateerd aan de historie van Voorschoten.
(*3) Inclusief de vooruitbetaalde contributie en bijdragen van leden voor het leven.
(*4) Activiteitenkosten van de Open Monumentendag worden separaat verantwoord.
In 2016 is een rekening van €257 mbt OMD 2015 nagekomen en betaald. Na aftrek
van een post mbt 2014 van €76 komen de totale op OMD 2015 drukkende
kosten uit op €2.048.
(*5) Kosten worden in principe geboekt op kasbasis

Totaal

LASTEN
Organisatiekosten
Activiteitenkosten (*4)
Activiteit - Open Monumentendag (*4)
Voorlichting en werving
Kosten Nieuwsbrief
Kosten procedure Rijnland Route
Publicaties
Voorziening boek Buitenplaatsen
Afschrijving vlottende activa (boeken)
Exploitatieresultaat

Totaal

BATEN
Rente Roparco (*1)
Contributies
St. Ds. H.P. Fortgens en mr. S. Kloostermanfonds
Schenkingen
Bijdrage Open Monumentendag
Vrijwilligersfonds
Verkopen
Donaties - overig
Subsidies - overig

Verlies- en Winstrekening 2015

1

13.716

603

600
12.200

3.216
176
1.867
847
3.616
331
3.061
-0

13.716
-0

-0

53
10.661
16
-0
2.100
-0
887

Realisatie
2015

2.500
1.000
2.500
1.000
4.600
p.m.

12.200

800

2.100

100
9.000
200

Begroting
2016

12.200

600

2.000
1.500
2.100
1.500
4.500

12.200

800

2.100

100
9.000
200

Begroting
2015

12.774

500

-0
204
1.035

12.425

325

2.000
1.500
2.100
1.500
4.500

12.425

800

2.100

100
9.000
425

Begroting
2014

2.662
1.325
2.833
862
3.852

12.774
-0

-0

95
9.568
189
-0
2.100
-0
823

Realisatie
2014
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Henny van der Klis, kandidaat voor de functie van algemeen
bestuurslid
Een aantal jaren geleden werd mij gevraagd leerlingen te
begeleiden bij de Open Monumentendag in Voorschoten en lid te
worden van de activiteitencommissie van OGLV.
Dat heb ik met plezier gedaan, want deze omgeving is één groot
geschiedenisboek waarvan ik hoop dat de waarde en betekenis ook
bij volgende generaties onderkend worden.
Ik heb middeleeuwse literatuur en kunstgeschiedenis gestudeerd in
Leiden. Die fascinatie voor het verleden was gewekt door mijn
eerste bezoek aan het Leidse universiteitsgebouw en het
Rijksmuseum van Oudheden met onze leraar geschiedenis. Dat was
voor mij als veertienjarige een openbaring en leidde, weliswaar veel
later, tot het besef dat het enige verleden dat zin heeft, een levend
verleden is en dat mensen die de verhalen kunnen overdragen en
het verleden in stand houden, ontzettend belangrijk zijn. Daar wil
ik als bestuurslid van OGLV actief aan bijdragen.
Mijn loopbaan heeft
overigens een heel andere
wending genomen dan mijn
studie doet vermoeden. Na
een aantal jaren lesgeven in
het middelbaar onderwijs
ben ik onderzoeker
geworden bij de Algemene
Rekenkamer en heb ik
vervolgens verschillende
managementfuncties gehad
bij grote gemeenten. Van
verschillende markten thuis
dus, wat handig kan zijn bij
de oordeelsvorming over
allerhande grootscheepse
bestuurlijke plannen die het
aandachtsgebied van OGLV
raken. Ik ga ervoor.

Afscheid vrijwilligers
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Marjolein Altena, lid van de redactiecommissie Nieuwsbrief, heeft
aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden voor onze
vereniging. Marjolein is jarenlang een zeer betrokken en actief lid
van de commissie geweest. Van haar hand verschenen heel wat
artikelen over zaken die in Voorschoten spelen of hebben gespeeld.
Met het boeiende artikel Oase van rust in het centrum sluit
Marjolein haar redacteurschap bij onze vereniging af. We danken
Marjolein voor haar inzet en voor het enthousiasme waarmee zij
jarenlang voor onze Nieuwsbrief heeft geschreven.
Zoals u in de agenda van de algemene ledenvergadering heeft
kunnen lezen, stop ik ook met mijn werkzaamheden voor OGLV. Met
veel enthousiasme ben ik de afgelopen zes jaar als bestuurslid actief
geweest. Ik heb eraan kunnen bijdragen dat onze vereniging meer
bekendheid in ons dorp heeft gekregen, zowel bij de burgers als bij
de politiek. Een duidelijk voorbeeld was de succesvolle
handtekeningenactie die we hebben gevoerd om de gemeente te
vragen burgerparticipatie echt serieus te nemen.
Een vast onderdeel van mijn werkzaamheden was ervoor zorgen dat
u viermaal per jaar onze Nieuwsbrief ontving. Dat betekende
viermaal per jaar werken met een deadline, maar ook viermaal per
jaar creatief bezig zijn. Samen met mijn collega’s uit de
redactiecommissie iedere keer proberen een zo gevarieerd
mogelijke Nieuwsbrief voor u samen te stellen, zowel qua tekst als
wat plaatjes betreft.
Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd, veel mensen leren kennen
maar ben ook dossiers ‘ingedoken’ waarbij ik veel over Voorschoten
te weten ben gekomen. Kortom, het was een boeiende en leerzame
periode. Graag draag ik nu echter het stokje over aan Henny van der
Klis, mijn opvolgster en wens haar daarbij veel succes!
Yvonne Lampe
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Midden in het Voorschotense centrum, tussen de Schoolstraat en de
Voorstraat, ligt een oase van rust die dagelijks te bezoeken is. Het
kerkhof naast de Dorpskerk heeft niet alleen een rijke historie met
aansprekende namen, maar ook bijzondere bomen en planten. Het
kerkhofteam bestaat uit vijf vrijwilligers. Onder leiding van
kerkrentmeester Karel de Vries zorgen zij ervoor dat dit prachtig
stukje Voorschoten behouden blijft voor de toekomst.
‘Elke week komen we met vijf mannen bij elkaar. Ja, we hebben
een respectabele leeftijd, maar dat doet aan het enthousiasme
niets af’, lacht Karel. De groep werkt al sinds de jaren negentig elke
week aan het kerkhof. ‘Er was veel te doen. Doordat een aantal
kisten was vergaan en de grond ingeklonken waren de graven
verzakt. Geen enkele zerk stond meer recht. Dat hebben we eerst
aangepakt. Verder zijn alle graven schoongeschuurd, zodat de tekst
weer te lezen was. Een enorm karwei, ja, want er zijn hier 85
graven met gemiddeld drie zerken en nog twintig keldergraven.
Reken maar uit. Daarnaast staan er bijzondere bomen, zoals een
hemelboom van voor 1930, de laatste van de oorspronkelijke zeven
zomereiken van meer dan honderd jaar oud en ceders van ruim
zestig jaar oud. Die moeten op tijd gesnoeid worden. Dat laten we
overigens doen door een gespecialiseerd bedrijf, want met
dergelijke monumenten moet je zorgvuldig omgaan. Ten slotte
verzorgen we de vaste planten en staan er eenjarige planten. Het
kerkhof moet er nou eenmaal fraai uitzien.’
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Lange geschiedenis
De Dorpskerk kent een lange geschiedenis. Vanaf de middeleeuwen
waren kerk en kerkhof katholiek. Rond 1573 moest de laatste
pastoor, Volkert Nicolaasz, echter het dorp en zijn kerk ontvluchten
tijdens de reformatie. De Dorpskerk werd hervormd en het kerkhof
een algemene begraafplaats. Het was de enige begraafplaats in het
dorp, dus ook katholieken werden hier begraven. In de kerk zelf zijn
zelfs nog priestergraven te vinden. De katholieken doken onder na
de reformatie en kwamen bij elkaar in een schuilkerk aan de
Leidseweg. Het duurde maar liefst 250 jaar, tot 1820, voordat zij
een eigen begraafplaats kregen. In 1828 en 1832 is het beheer van
het kerkhof overgegaan naar het Hervormd Kerkgenootschap.
Liberalisme
Wie langs de zerken op het kerkhof loopt, ziet veel Voorschotense
families, zoals de familie Van Santen, Eggink, Zonneveld, Verhoog
en Deurloo. ‘Maar ook de familie Treub’, gaat Karel verder. ‘Jacob
Petrus Treub was burgemeester van Voorschoten van 1841 tot 1887.
Hij had drie beroemde zoons van wie de bekendste prof. Marie
Willem Frederik Treub is, econoom, staatsman, minister van
Landbouw en Financiën én de grondlegger van het liberalisme in
Nederland. De familie woonde aan de Treubstraat in het pand waar
nu bakkerij Verhoog is gevestigd.’
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Oudste graf
Het alleroudste graf op de begraafplaats is van Philippus de Raadt;
deze overleed in 1830. Hij was de vader van Petrus de Raadt, ook
weer een bekende naam, want Petrus de Raadt was een beroemd
pedagoog en stichter van instituut Noorthey in Voorschoten. Hier
kreeg de adel een goede opvoeding, zoals prins Willem, de broer
van koningin Wilhelmina. Petrus de Raadt overleed in 1862 en is ook
in het familiegraf bijgezet. Maria Josepha de Raadt-Linteld († in
1834), echtgenote van Philippus, en Elisabeth de Raadt-Achenbach
(† in 1866), echtgenote van Petrus, liggen eveneens in het
familiegraf.
Bekendste graf
De bekendste Voorschotenaar die op de begraafplaats ligt, is prof.
dr. Heike Kamerlingh Onnes. De hoogleraar aan de Universiteit van
Leiden kreeg in 1913 de Nobelprijs natuurkunde voor onder andere
het vloeibaar maken van helium en de geleiding van metalen. Hij
was een tijdgenoot en vriend van Albert Einstein. Naast zijn graf ligt
zijn broer Menso Kamerling Onnes, de kunstschilder die wordt
gerekend tot de Haagse School. Op dit graf staan de maten 43/46
uit een vioolconcert gebeiteld.
Grafkelder
Het kerkhof beschikt over een echte grafkelder. Deze lag vroeger
binnen de oude kerk en dateert van rond 1380. Het is de grafkelder
van Kasteel Duivenvoorde. Baronesse Schimmelpenninck van der
Oye is de laatste die, in 1965, is bijgezet. Daarnaast zijn er
familiegraven van onder andere Pompe van Meerdervoort en
Johannes Mattheus van Kempen, stichter van de Zilverfabriek. In
een van de drie keldergraven ligt burgemeester Berkhout. Hij
kwam, samen met twee politieambtenaren, in 1944 om bij een
treinongeluk. De twee omgekomen agenten, Adriaan Leeuwis en
Hendrik de Vrij, liggen in een ander keldergraf. Later zijn hun
echtgenotes bijgezet.
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Oorlogsgraven
Vrij in het begin van het kerkhof liggen vier oorlogsgraven, waarin
onder andere Teun de Groot begraven ligt. Hij werd gefusilleerd na
de moord op landwacht Bouw die overigens ook op het kerkhof ligt.
In 2007 kwam de moord weer in het nieuws toen voormalig SS’er
Heinrich Boere in Duitsland werd opgepakt. De emoties liepen zelfs
ruim zestig jaar na dato ook in Voorschoten nog hoog op.
Uiteindelijk bekende Boere de moord op De Groot en
Voorschotenaar Frans Kusters. Hij had spijt, maar ja ‘Befehl ist
Befehl!’
In het andere oorlogsgraf liggen K.M. Wolleswinkel - hij sneuvelde
op de eerste oorlogsdag - en W. van Mulligen, die bij de Woeste
Hoeve werd gefusilleerd als represaille.
Inmiddels wordt er niet meer begraven op het kerkhof. Alleen
houders van een familiegraf kunnen nog op het kerkhof terecht.
Monument
Wie Karel de Vries naar de geschiedenis van het kerkhof vraagt, kan
er gerust een paar uur voor uittrekken. ‘Er is zoveel te vertellen,’
lacht hij. ‘Ik ben bezig met een hele nieuwe tekst die binnenkort op
de website van de dorpskerk wordt geplaatst. Bezoekers kunnen aan
de hand van die tekst een ronde maken op het kerkhof en alle
graven bekijken, maar het gaat me vooral om de enorme rust die
hier heerst; midden in het centrum en als je hier op een bankje zit,
hoor je niets. Geen auto’s, geen mensen, alleen de vogels. Het ziet
er soms gewoon vrolijk uit en dat is echt uniek.’
Muurtje
Veel is er al gedaan, maar er is nog één klus te gaan. ‘De muur
rondom de kerk,’ knikt Karel. ‘Kijk, de kerk zelf is naar het oosten
gebouwd, dwars op de huizen. Dat ging zo in die tijd. Om de kerk
heen werd een muur gebouwd en die moet nu echt nodig
gerestaureerd worden, maar dat kost wel 30.000 euro. Dat geld
hebben we niet zomaar. Giften zijn dan ook meer dan welkom.’ Wie
het behoud van het kerkhof wil steunen, kan een bedrag overmaken
op rekeningnummer NL06 INGB 0000 1541 42 ten name van Prot.
Gem. Voorschoten Beheercie. Dorpskerk onder vermelding van
Begraafplaats.
Het kerkhof is elke dag van zonsopgang tot zonsondergang geopend.
Marjolein Altena
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Redactiecommissie
Viermaal per jaar verschijnt de Nieuwsbrief. De redactiecommissie
komt tweemaal per jaar bij elkaar om de inhoud van de komende
nieuwsbrieven te bespreken. De Nieuwsbrief heeft een aantal vaste
rubrieken, maar ook een aantal redactionele artikelen. Vaak zijn
deze in de vorm van een interview, maar ook worden artikelen
geschreven aan de hand van geraadpleegde literatuur.
We zijn op zoek naar een redacteur; iemand met schrijfervaring en
met interesse in wat er in Voorschoten speelt of heeft gespeeld. Dat
kan van alles zijn, als het maar te maken heeft met oud, groen of
leefbaar Voorschoten en interessant is voor onze leden.

Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die hiervoor interesse heeft
en onze redactiecommissie wil komen versterken, mail naar
nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl en we nemen
contact op. U kunt ook bellen met Henny van der Klis, tel. (06) 55
34 50 35.
Bezorgers van de Nieuwsbrief
Reservelijst bezorgers
Wij willen graag onze reservelijst met de bezorgers van de
Nieuwsbrief aanvullen voor de wijken ten zuiden van de
Wijngaardenlaan: de Bloemenwijk en Boschgeest.
Graag contact opnemen met Helen Raap, telefoon 071-561 27 54 of
per e-mail hmwraapkrauss@hetnet.nl.
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Lentewandeling in polderpark Cronesteyn, Leiden
Dinsdag 10 mei, aanvang 14.00 uur
Een wandeling door het grootste polderpark van Leiden in de
periode waarin de daslook bloeit, een zeldzame en wettelijk
beschermde plant die heerlijk geurt en wolken witte bloemen geeft.
IVN-gids Bep van Houten leidt ons rond en zal ons wijzen op de vele
verschillende vogels, zoals lepelaars en grutto's (verrekijker
mee).Tot slot drinken we koffie/thee in ‘de tuin van de smid’ (voor
eigen rekening). Maximaal vijftien deelnemers.
Voor deelname graag opgeven via e-mail:
activiteiten@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl onder vermelding
van naam, adres, (mobiele) telefoonnummer. De wandeling is gratis
voor leden. Contactpersoon: Liesbeth Sentrop, tel. (06) 337 58 088
of anders (071) 561 66 94.
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Verslag bezoek aan de Oude Sterrewacht Leiden
Op 10 december 2015 bezochten twee groepen van 15 leden onder
leiding van twee enthousiaste studenten Sterrenkunde de Leidse
Sterrewacht. De Leidse universiteit heeft grote sterrenkundigen
gekend als Kaiser en De Sitter; naar hen zijn in Leiden straten
vernoemd. Zij ontwikkelden en bouwden de befaamde telescopen
die nog steeds voor waarnemingen en voor het universitair
onderwijs en onderzoek in gebruik zijn. Kaiser koos de bibliotheek
als meest stabiele fundering voor de telescoop. Het gebouw uit
1861, onlangs mooi gerestaureerd, huisvest nu onderdelen van de
juridische faculteit van de universiteit.
Het weer werkte niet erg mee (regen, storm), bijna een traditie bij
onze bezoeken, zodat de koepels met de telescopen niet geopend
konden worden. De blik moest daarom door de ramen op Leiden zelf
worden gericht, waardoor we unieke beelden van de Pieterskerk te
zien kregen.
De Sterrewacht beschikt thans ook over een heliostaat waarmee
wetenschappelijke waarnemingen van de zon mogelijk zijn
geworden. Verder wordt veel onderzoek gedaan naar radiostralen,
in samenwerking met de radiotelescopen in Westerbork en het
onderzoekscentrum in Zuid-Amerika, waar de grootste
radiotelescoop ter wereld staat opgesteld. De studenten wisten,
mede aan de hand van foto’s, de vrij complexe materie helder
uiteen te zetten. De excursie gaf een goed beeld van de
indrukwekkende historie en de veelbelovende toekomst van het
onderzoek op dit gebied in Leiden.
Liesbeth Sentrop-Quanjer

Heliostaat
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De Voorschotense bibliotheken en hun ontwikkeling 1869-2015,
geschreven door Loes de Keuning-Volkers en uitgegeven bij
uitgeverij Ginkgo te Leiden
Weinigen weten dat er ooit vijf bibliotheken tegelijk actief waren in
Voorschoten. De bibliotheek van Het Nut, de Rooms-katholieke
bibliotheek, de christelijke bibliotheek, een filiaal van de Leidse
bibliotheek Reuvens en de winkelbibliotheek van boekhandel
Volkers. Het boekje beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van
deze bibliotheken die uiteindelijk, via fusies en opheffing van
enkele, uitmondden in de huidige Bibliotheek Voorschoten aan de
Wijngaardenlaan.
Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de algemene
ontwikkelingen in de organisatie, collecties, automatisering,
digitalisering en huisvesting. Directe aanleiding voor het uitgeven
van dit boekje was dat de openbare bibliotheek op 28 augustus 2015
precies veertig jaar geleden haar intrek nam in de voormalige
Oranje School (vroeger School met den Bijbel) aan de
Wijngaardenlaan.
Het boekje, uitgegeven in hard cover, is voor
€ 12,50 te koop bij de boekhandel, het
Museum Voorschoten en uiteraard bij de
Bibliotheek Voorschoten.

In onze vorige Nieuwsbrief presenteerden wij het boekje: Het oude
Bondsgebouw in Voorschoten - ruim een eeuw vereniging en
vergadering. Dit boekje is alleen nog te koop in de pastorie van het
Kerkelijk Bureau, Leidseweg 102 (open ma t/m za-dag van 9.30 tot
12.30 uur.), telefoonnummer 071-561 25 08 en e-mail:
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl.

Leuk om te weten
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Tentoonstelling in Museum Voorschoten
Nog tot en met 1 mei is de tentoonstelling Van Kempen en Begeer Iconen van de Zilverfabriek te bezichtigen. Deze iconen van de
Zilverfabriek zijn het stralende middelpunt in het Museum
Voorschoten. De betekenis van de Zilverfabriek voor ons dorp kan
moeilijk worden overschat. Het bedrijf kende markante directeuren
van de families Van Kempen en Begeer met ieder hun eigen stijl.
Deze stijl uitte zich zowel in bedrijfsvoering als in de ontwerpen van
de producten.
Voor openingstijden en meer informatie over de tentoonstelling:
www.museumvoorschoten.nl.
Polderfietsdag
Donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag
Al vele jaren organiseren de agrarische natuurverenigingen
Santvoorde en Wijk & Wouden de Polderfietsdag op Hemelvaartsdag.
Er zijn fietsroutes langs een aantal te bezichtigen bedrijven. Ook dit
jaar is er een route die deels door Voorschoten loopt en kunt u
onder meer boerderij de Kasteelhoeve en bedrijf de Horsthoek
bezoeken. De lengte van deze route is circa 20 km en de startplaats
is bij Het Wapen van Voorschoten in de Voorstraat.
Voor meer info: www.polderdag.nl.
Boerderij de Kasteelhoeve
Aan de rand van Landgoed Duivenvoorde ligt boerderij de
Kasteelhoeve. De boerderij dateert van rond 1625 en is sinds 1927 in
gebruik door de familie van Santen. Sinds 1994 pachten Leo en
Marjo Duivenvoorden-van Santen de Kasteelhoeve van Stichting
Duivenvoorde.
Boerderij de Kasteelhoeve is een melkveebedrijf en pensionstalling
voor paarden. Ook worden er kinderfeestjes en rondleidingen voor
volwassenen georganiseerd en kan de ontvangstruimte worden
gebruikt voor vergaderingen en workshops.
Het bedrijf werkt ook mee aan de bescherming van weidevogels via
de natuurvereniging Santvoorde. Er worden nesten gezocht van
onder andere kieviten en scholeksters. In de schuren bevinden zich
diverse zwaluwnesten en in de loods is een uilenkast. In de uilenkast
zijn de afgelopen jaren vele kerkuilen geboren.
Voor meer info: www.boerderijdekasteelhoeve.nl.
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Dag van het kasteel
Maandag 16 mei, tweede Pinksterdag
Voor de negende maal op rij wordt op tweede Pinksterdag de Dag
van het kasteel georganiseerd, een prachtig evenement voor jong,
oud en alles ertussenin.
Ook dit jaar openen weer vele kastelen en buitenhuizen hun
poorten en tuindeuren. Het thema is dit jaar ‘Proef het verleden’.
De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) wil met de Dag van het
kasteel graag laten zien dat het behoud van dit culturele erfgoed
van belang is voor iedereen.
Zet dus tweede Pinksterdag in uw agenda en ga op pad, in de buurt
of juist ver weg, en proef het verleden. Het wordt hoe dan ook een
heerlijke dag. Voor meer informatie over de deelnemende kastelen
en buitenplaatsen, kijk op www.kastelen.nl.
In Voorschoten doen dit jaar Kasteel Duivenvoorde en de
buitenplaatsen Berbice en Beresteijn weer mee. De tuinen zijn de
hele dag geopend voor het publiek en er worden diverse activiteiten
georganiseerd. In Duivenvoorde is ook het kasteel geopend.

Vlinders aan de Vliet
Op 19 februari is de tropische vlinderjungle Vlinders aan de Vliet,
aan de Veurseweg op de grens met Leidschendam, weer
opengegaan. De temperatuur is inmiddels gestegen en ligt tussen de
20 tot 30 graden. De vlinderpoppen hangen in de poppenkast en de
eerste vlinders zijn al ontpopt. Er zijn wel 1500 tropische
dagvlinders te bewonderen.
Maar er is meer moois te ontdekken in deze overdekte tuin met
tropisch klimaat. Ga hiervoor naar: www.vlindersaandevliet.nl.

Korte berichten
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Bloesembomen bij station
We ontvingen een e-mail met de vraag of wij wisten waar, na de
uitbreiding en herinrichting van het Stationsplein, de kersenbomen
waren gebleven die daar stonden en in het voorjaar een zee van
kersenbloesems lieten zien. Zijn ze op een andere plek te
bewonderen?
We hebben het nagevraagd bij de gemeente en het antwoord luidt:
‘Helaas zijn de sierkersen (prunussen) niet op een andere locatie te
bewonderen. Voor de herinrichting van het parkeerterrein konden
de bomen niet gehandhaafd blijven. Het verplanten van de
sierkersen was geen optie, omdat een half-/volwassen sierkers
moeilijk verplantbaar is. Dat wil zeggen: niet het fysieke
verplanten, maar wel de kans van overleven op een nieuwe locatie,
het aanslaan), is zeer gering. Om deze reden is de keuze gemaakt
de sierkersen te kappen en nieuwe, wat slankere bloeiende bomen
terug te plaatsen: sierperen. Ook deze bomen kenmerken zich in
het voorjaar met een zeer rijke (witte) bloei.’
Trekvaarten in Zuid-Holland
Ontdek de trekvaarten vanaf het water, per fiets of te voet
Tussen 1630 en 1660 werden in heel Holland in rap tempo
trekvaarten aangelegd waarover personen en goederen vervoerd
konden worden van de ene naar de andere stad. Er is nu een
overzichtskaart die een beknopt overzicht geeft van de trekvaarten
in Zuid-Holland, hun geschiedenis vertelt en de bezoeker langs
bijzondere historische plekken voert.
De kaart Trekvaarten in Zuid-Holland is een uitgave
van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. De kaart is gratis
verkrijgbaar bij bibliotheken, VVV’s en op
www.erfgoedhuis-zh.nl/winkel.
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Activiteiten op onze website
Alle komende activiteiten voor onze leden kunt u ook terugvinden
op onze website.
Nieuwsbrief digitaal
De nieuwsbrieven van onze vereniging staan ook op onze website:
www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.
Wilt u onze Nieuwsbrief digitaal ontvangen, stuur dan een e-mail
naar nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl met het
verzoek hiertoe en we zetten uw e-mailadres op onze verzendlijst.
Mail of schrijf ons
Heeft u iets voor de Nieuwsbrief wat u aan ons kwijt wilt? Stuur het
ons toe:
per e-mail: nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl;
per post:
Redactie Nieuwsbrief OGLV
Grieglaan 10
2253 BC Voorschoten
Aankondiging per e-mail
Onze Nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. Als we tussen twee
nieuwsbrieven door een belangrijke mededeling voor onze leden
hebben, sturen we die per e-mail, ook als we tussendoor een
nieuwe activiteit voor onze leden hebben georganiseerd.
Wilt u voorkomen dat u iets mist en heeft u uw e-mailadres nog niet
aan ons doorgegeven, stuur dan een e-mail naar onze ledenadministrateur:
ledenadministratie@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.
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Van harte heten we deze keer welkom bij onze vereniging:
Hr. K.B. van Spanje

Narcisstraat 6

Voorschoten

Mw. S.H. Mechelse

Burgemeester Van Eijklaan 121

Voorschoten

Mw. W. van Rooijen De Zeven Provinciën 33

Voorschoten

Hr. W. van der Kooij

Wittebrem 14

Rotterdam

Hr. F. Zeilstra

Laan van Duivenvoorde 6

Voorschoten

Mw. Th.L. Keijzer

Cor van Osnabruggelaan 16

Voorschoten

Hr. C.P. Tuinman

Sixlaan 68

Voorschoten
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36

Op onderstaande e-mailadressen zijn wij te bereiken:
bestuur@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Voor alle bestuurszaken betreffende het beleid van de vereniging; u
krijgt een reactie van de secretaris; eventueel komt de kwestie in
het bestuur ter sprake.
penningmeester@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Voor alles wat betreft de contributiebetaling en de financiën van de
vereniging in het algemeen.
ledenadministratie@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Voor alle mutaties (aanmelding, verhuizing, wijziging e-mailadres,
opzegging e.d.).
activiteiten@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Voor het aanmelden voor excursies, lezingen, wandelingen e.d.;
graag met vermelding van het aantal deel te nemen personen.
jeugd@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Voor alles wat betreft het betrekken van de jeugd bij de historie
van ons dorp.
nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Voor contact met de redactiecommissie van de Nieuwsbrief over
kopij, deadline, oproepen, mededelingen e.d.
planologie@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Vo o r a l l e z a k e n b e t r e f f e n d e d e g e b o u w d e o m g e v i n g ,
nieuwbouwprojecten, herstructurering, monumenten,
bestemmingsplannen, groenontwikkeling, archeologie, planologie
(Duivenvoordecorridor, RijnlandRoute), e.d.

